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NOVO E VIOLENTO 
GAME ‘MAX PAYNE’   

TEM SÃO PAULO COMO
CENÁRIO {pág 17}

QUATRO FESTIVAIS
DE CINEMA OCUPAM  

AS TELONAS DA CIDADE
A PARTIR DE HOJE {pág 16}

HEY, HEY
NEIL YOUNG E 
O CRAZY HORSE
ESTÃO DE VOLTA 

Mín 14°C
Máx 23°C

SÃO PAULO
Quinta-feira, 
31 de maio de 2012

Edição nº 1.314, ano 6
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Caderneta de poupança
velha vale mais que nova

Copom reduz a taxa básica de juros de 9% para 8,5% ao ano e aciona a regra atual Depósitos feitos a partir
de 4 de maio vão render 70% da Selic mais a TR Ainda assim, aplicação continua vantajosa {pág 08}

JONATHAN ERNST/REUTERS

Testemunha e imagens de câmeras
de rodovia incriminaram policiais
suspeitos de execução {pág 03}

CPI do Cachoeira

PMDB faz
acordo com
tucanos 
contra o PT

Peemedebistas contam com
votos do PSDB para livrar 
governador do RJ de depor na CPI,
mas petista Agnelo Queiroz, do DF,
não escapou {pág 06}

Espanha agora 
quer negociar 
regras imigratórias
Após Brasil adotar exigências 
semelhantes às espanholas, 
europeus buscam acordo {pág 07}

Depoimento por 
telefone levou PMs
da Rota à prisão

Comandada pelo meia Oscar,
Seleção vence por 4 a 1 e convence
diante dos Estados Unidos {pág 20}

Brasil passa dos EUA e
empolga para Londres

Após marcar de pênalti, Neymar coordena a tradicional dancinha na comemoração

De goleada

{pág 13}
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Briga de trânsito acaba na
delegacia e no Facebook
“Indignada e enojada com
as cenas que presenciei, só
me restou uma opção: gra-
var o que conseguia daque-
le absurdo...”. Assim a estu-
dante de jornalismo Caroli-
ne Cabral, 21 anos, escre-
veu em sua página no Face-
book relatando o que tinha
presenciado às 23h30 de an-
teontem na frente de sua
casa, na avenida Prefeito Fá-
bio Prado, na Vila Mariana.

Inconformada com a
confusão resultante de um
acidente que envolveu três
carros e deixou quatro feri-
dos na presença de dois, a
seu ver, passivos policiais
militares, Caroline publi-
cou um post que amplifi-
cou a repercussão do caso –
só ontem foram mais de 4,9
mil compartilhamentos. 

De acordo com o estu-
dante Bruno Gazelli, 22
anos, um dos envolvidos
na confusão, tudo come-
çou quando ele buzinou e
deu farol reclamando por
ter sido fechado pela escri-
vã de polícia Aline Tiemi
Shiraishi Rocha, de 29

anos. A partir daí, Gazelli
afirma que foi perseguido
por Aline e pelo seu mari-
do, o médico Rodrigo Jun-
queira Lopes, que estava
num outro veículo, um
Uno. A escrivã acabou por
jogar sua Santa Fé contra o
Citroen C3 do jovem, pa-
rando depois de atingir
uma árvore. Em seguida,
ela e o marido teriam pas-
sado a agredir Gazelli. 

“Ela estava descontrola-
da. Agrediu moradores
também”, disse o publicitá-
rio Eduardo Cabral, que
presenciou a cena. Chama-
dos para atender a ocorrên-
cia, Caroline diz que os PMs
nada fizeram para conter o
casal e proteger o rapaz.

Como consequência da
batida, Aline teve ruptura
no estômago e precisou ser
operada. Nem ela nem o
marido falaram com a im-
prensa. O pai de Gazelli, Jo-
sé Roberto, também foi
agredido e levou três pon-
tos na testa. Bruno e Lopes
tiveram escoriações leves.

METRO

Em post compartilhado por 4,9 mil pessoas, estudante diz ter testemunhado
passividade de PMs diante da agressão de jovem por escrivã da Polícia Civil

1
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NOTAS

Começa a funcionar
hoje o novo site da
linha 4-Amarela do
metrô. O endereço é
www.viaquatro.com.br.
O portal vai
disponibilizar
informações como a
situação da operação
em tempo real e o
mapa completo das
outras linhas de metrô
e trem.

O Conselho de Direitos
Humanos da ONU pe-
diu ontem ao Brasil ma-
is esforços no combate
os “esquadrões da mor-
te” e que trabalhe para
suprimir a PM, acusada
de execução de crimi-
nosos. Esta é uma de
170 recomendações
queo Conselho aprovou
ontem no relatório el-
aborado pelo Grupo de
Trabalho sobre o Exame
Periódico Universal do
Brasil, uma avaliação à
qual se submetem to-
dos os países.

O Santa Fé prata de Aline e o C3 de Gazelli; acima a página de Caroline no Facebook

EDU SILVA/FUTURAPRESS
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Crianças 
ficam feridas
em acidente
Cinco crianças ficaram feri-
das ontem em um acidente
envolvendo van escolar e
um carro. A batida aconte-
ceu por volta das 13h20, no
Ipiranga, na zona sul de
São Paulo. 

As vítimas tiveram feri-
mentos leves e foram leva-
das para os hospitais Ipi-
ranga e João 23. 

O acidente aconteceu no
cruzamento das ruas Auri-
verde e Albino de Moraes.
Cinco unidades do Corpo
dos Bombeiros foram acio-
nadas. METRO

A van escolar ficou capotada após acidente

DIOGO MOREIRA/FRAME/FOLHAPRESS

‘Não sinto
nenhuma
raiva dela’
Ainda abalada pela confu-
são, Sílvia Gazelli, mãe do
estudante Bruno, de 22
anos, envolvido no aciden-
te, diz que não tem raiva da
suposta agressora de seu fi-
lho, a escrivã Aline Tiemi
Shiraishi Rocha.

“Quero que Deus dê
equilíbrio a ela”, afirmou
na breve conversa com o
Metro. Sílvia diz que tanto
o filho quanto seu marido,
também ferido na confu-
são, estão bem. Sílvia diz
que a família quer agora es-
quecer o ocorrido. METRO

Conduta de
PMs será
investigada
Diante dos relatos de que
os dois policiais militares
que foram ao local do aci-
dente assistiram impassí-
veis à confusão, o comando
da PM informou ontem
que foi instaurado processo
administrativo para inves-
tigar o atendimento deles. 

Já a Secretaria de Segu-
rança Pública diz que ainda
não há indícios de que a es-
crivã Aline Tirmi agrediu o
jovem. Segundo a pasta, se
isso for provado no inqué-
rito policial, a Corregedo-
ria será acionada. METRO

Cotações
Dólar

+ 1,51%
(R$ 2,01)

+ 0,08%
(R$ 2,49)

- 1,53%
(53.797 pts)

Euro

Bovespa Selic
(8,5%)

Salário
mínimo
(R$ 622)
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Telefonema de testemunha
levou PMs da Rota à prisão 

Unicamp
deve pagar
por moto
roubada
O Tribunal de Justiça de
São Paulo condenou a Uni-
camp (Universidade Esta-
dual de Campinas) a pagar
indenização de R$ 5,9 mil a
um funcionário que teve
sua moto furtada dentro
do campus, em Campians
(93 km de SP). Cabe recur-
so. A universidade alega
que o estacionamento do
campus é de uso geral e
que não havia controle so-
bre os veículos por parte
dos vigilantes.

Segundo o processo, o
funcionário da universida-
de havia acionado o alarme
e as travas da moto dentro
do campus. 

Segundo seus advoga-
dos, ele tomou todas as
precauções, mas, apesar
disso, o veículo foi furtado
“mesmo sob a fiscalização
dos vigilantes contratados
pela autarquia, burlando,
ainda, o controle de entra-
da e saída de veículos exis-
tente no local”. 

O TJ aceitou as alegações
e concluiu que a Unicamp
tem a responsabilidade pela
guarda dos veículos lá esta-
cionados e deve ser respon-
sabilizada. METRO

PF apreende
19 mil
comprimidos
de ecstasy
Uma força-tarefa da PF (Po-
lícia Federal) e da Receita
apreendeu anteontem 19
mil comprimidos de ecsta-
sy e 2kg de skunk – conhe-
cido como supermaconha –
no aeroporto internacional
de São Paulo, em Guaru-
lhos. Segundo a PF, um bra-
sileiro foi preso. As drogas
estavam no fundo falso da
mala do homem de 33 anos
que estava vindo de Paris,
na França. METRO

Drogas estavam escondidas em um fundo falso

DIVULGAÇÃO/PF

Imagens das câmeras da rodovia Ayrton Senna também incriminam os três suspeitos de executar um bandido
DHPP, Rota e Corregedoria afirmam que a ação policial foi legítima, exceto pela postura dos acusados

Apreensão feita no dia do crime

EDU SILVA/FUTURA PRESS

Imagens de câmeras de mo-
nitoramento e uma ligação
telefônica foram determi-
nantes para a prisão dos
três PMs da Rota, suspeitos
de torturar e matar um ho-
mem detido após tiroteio
na Penha, na zona leste.

As imagens do sistema
que administra a rodovia
Ayrton Senna mostram
que os três policiais esta-
cionaram o carro e perma-
neceram no local por 12
minutos. De acordo com as
investigações, esse é o
mesmo tempo da chamada
feita por uma testemunha
à central da PM. Ela descre-
veu tudo o que estava
acontecendo. 

Na ligação é possível ou-

vir até os disparos. 
O assassinato aconteceu

na noite de segunda-feira,
após tiroteio entre suspei-
tos e policiais.

A quadrilha havia prepa-
rado uma emboscada para
libetar um detento que es-
tava sendo transferido do
CDP (Centro de Detenção
Provisória) do Belém, na
capital, para a Penitenciá-
ria 2 de Presidente Vences-

lau, no interior do Estado.
O confronto terminou

com seis suspeitos feridos.
Todos foram socorridos,
mas uma viatura com um
dos acusados foi para a rodo-
via Ayrton Senna, onde a
execução teria ocorrido. Os
outros cinco morreram.

Os PMs foram detidos an-
teontem. Ontem, o diretor
do DHPP (Departamento de
Homicídio e Proteção à Pes-
soa), Jorge Carrasco, o tenen-
te-coronel da Rota, Salvador
Madias, e o corregedor da
PM, coronel Rui Conegun-
des, disseram que a opera-
ção da polícia foi legítima,
com exceção da postura dos
três policiais acusados de
executar o suspeito.  METRO

12
minutos foi o tempo
da ligação feita por
uma testemunha do
crime à central da PM.

Tablet dentro de carro ajuda
na prisão de quatro ladrões
Um carro roubado foi locali-
zado anteontem pela Guar-
da Municipal de Santana do
Parnaíba, na Grande São
Paulo, graças ao rastreador
de um Ipad que estava den-
tro do veículo. Os quatro
suspeitos foram presos em
flagrante.

Segundo a Guarda Muni-
cipal, o estudante Felipe
Botechia Schweiver, de 22
anos, foi rendido por três
jovens, dois deles armados,

em frente a universidade
onde estuda, em Barueri.

Ao dar queixa, a vítima
orientou os agentes sobre o
dispositivo capaz de ra-
trear a localização do seu
Honda Civic. 

Imediatamente, cinco
carros da Guarda foram en-
caminhados para a rua Os-
waldo Goeldi, em Santana
do Parnaíba, onde o aplica-
tivo monitorado pelo celu-
lar da vítima indicava estar

o aparelho.
Os ladrões foram pegos

meia hora depois do rou-
bo, após a via apontada pe-
lo rastreador ter sido cerca-
da pelos guardas.

Os quatro assaltantes fo-
ram  encaminhados para a
delegacia da cidade. Todos
foram reconhecidos por Fe-
lipe Schweiver. Com o gru-
po, foram apreendidos um
revólver, 12 munições e
uma arma falsa. METRO

Assembleia tem
ameaça de bomba
Um homem com material
para construir uma bomba
invadiu ontem a Assem-
bleia Legislativa de São
Paulo, na zona sul da cida-
de. Ele entrou no gabinete
da deputada Vanessa Da-
mo (PMDB).

O presidente da Casa, Jo-
sé Antônio Barros Munhoz
(PSDB), chamou o Grupo de
Ações Táticas Especiais,
mas PMs conseguiram de-
ter o homem, de 54 anos,

logo a seguir.
De acordo com a PM, ele

ameaçou os funcionários di-
zendo que iria explodir
uma bomba. 

A deputada Vanessa Da-
mo reclamou da situação e
disse  que o sistema de se-
gurança da assembleia pre-
cisa ser aprimorado.

Segundo a Polícia Civil,
o homem foi encaminhado
à Central de Flagrantes do
26º Distrito Policial. METRO

Falta de luz facilita
a ação de ladrões 
A falta de iluminação nas
vias do Jardim São Luís, na
zona sul, tem facilitado a
ação dos assaltantes. Fre-
quentes arrastões na rua
Frederico Grotte têm como
alvo os estudantes de uma
Fatec (Faculdade de Tecno-
logia) e uma Etec (Escola
Técnica Estadual).

Os alunos disseram ao
SPTV que o grupo costuma
chegar em motos com re-
vólveres e pistolas. Em um
dos arrastões, o bando fez
27 vítimas.

Segundo a PM (Polícia
Militar), o local não recebe
reforço policial porque o
número de roubos a pedes-
tres é baixo. Desde o come-
ço do ano, foram registra-
dos 10 casos. 

O Departamento de Ilu-
minação Pública disse que
vai instalar mais postes e
reposicionar os já existen-
tes até agosto.

Sem saber o que fazer,
professores e alunos orga-
nizam comboios na saída
das aulas. METRO

BRASP_2012-05-31_3.qxp:BRAZIL  5/30/12  9:14 PM  Page 2



www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2012

04 são paulo

Estado deve replantar 
árvores na Água Branca
O MP (Ministério Público)
de São Paulo entrará com
uma ação civil pública con-
tra o Estado por conta do
não cumprimento do TAC
(Termo de Ajustamento de
Conduta), assinado no ano
passado, após a conclusão
de um pacote de obras no
Parque da Água Branca, na
zona oeste.

Durante audiência reali-
zada ontem na Câmara
Municipal de São Paulo, o
promotor Washington
Luís Lincoln de Assis infor-
mou que deve recorrer à
Justiça nos próximos dias.
“Com o não cumprimento
do TAC, a Promotoria fina-
liza a ação judicial para pe-

dir as reparações necessá-
rias”, disse. 

A polêmica envolvendo
o Parque da Água Branca
começou após o governo
estadual iniciar, em 2010,
uma série de mudanças. Se-
gundo os frequentadores,
as obras alteraram as carac-
terísticas da área verde e re-
sultaram no corte de pelo
menos 30 árvores, algumas
centenárias.

Com um custo total de
R$ 14 milhões, foi construí-
da uma passarela de 200
metros com mirante e reali-
zada a reforma dos tanques
no Bosque das Palmeiras,
onde há duas nascentes, en-
tre outras intervenções.

No entanto, por ser
uma área tombada pelo
patrimônio histórico, as
mudanças foram contesta-
das pelo MP, principal-
mente por causa da redu-
ção da área verde. 

No TAC, o governo se
comprometeu a replantar
as árvores cortadas e ado-
tar um zoneamento para
orientar novos manejos de
espécies. METRO

Justiça afasta
presidente 
do TRE-SP
O órgão especial do TJ-SP (
Tribunal de Justiça de São
Paulo) decidiu na tarde de
ontem, por 13 votos a 12,
afastar o desembargador
Alceu Penteado Navarro de
suas funções. 

Navarro também foi
afastado da presidência do
TRE-SP (Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São
Paulo), cujo colégio eleito-
ral é composto por 30,6 mi-
lhões de eleitores.

O autor da ação cautelar
contra o desembargador Al-
ceu Penteado foi o próprio
presidente do TJ-SP, desem-
bargador Ivan Santori. 

Segundo a assessoria do
TJ, o afastamento ocorre
porque o desembargador é
um dos suspeitos de rece-
ber férias e verbas indeni-
zatórias antecipadamente.
Os pagamentos teriam sido
autorizados no período em
que ele integrou a Comis-
são de Orçamento do TJ,

entre  2008 e 2010. 
Na mesma sessão, o ór-

gão especial decidiu pelo
não afastamento dos de-
sembargadores Fábio Mon-
teiro Gouvea e Vianna Co-
trin, também por 13 a 12.

Eles também compu-
nham a Comissão de Orça-
mento e, como Alceu Pen-
teado, autorizaram o paga-
mento de indenizações a si
próprios nos últimos anos.
O montante pode chegar a

R$ 1 milhão, segundo os
números divulgados pela
presidência do TJ. 

Em abril, o Órgão Espe-
cial do TJ-SP já havia deter-
minado a suspensão do pa-
gamento de vencimentos
extraordinários para os
quatro desembargadores.

O  TRE-SP informou que
o órgão só irá se pronun-
ciar oficialmente após ser
comunicado da decisão pe-
lo TJ. METRO

Recebimento antecipado de verbas indenizatórias e
férias foi o motivo da decisão do órgão especial do TJ Parque da Água Branca teve árvores derrubadas irregularmente

ANDRÉ PORTO/METRO

KARIME XAVIER/FOLHAPRES

TJ determina reabertura 
imediata de boate Bahamas
A Justiça de São Paulo cas-
sou ontem decisão do pre-
feito Gilberto Kassab (PSD)
que negava a concessão do
Habite-se (certificado de
conclusão de obra) para o
imóvel do empresário Os-
car Maroni, no bairro de
Moema, que abrigava a
boate Bahamas, fechada
em 2007 por determinação
próprio prefeito. 

Por 16 votos favoráveis e
cinco contra, a liberação do
certificado foi aprovada pe-
lo colegiado do TJ. A maio-
ria acompanhou o voto do
relator, desembargador
Sérgio Jacintho Guerrieri
Rezende. Segundo ele, Kas-
sab alegou motivos morais
para tomar sua decisão, o
que não justifica a manu-
tenção da interdição. 

Advogados do empresá-
rio Oscar Maroni disseram
que a derrubada do impe-
dimento obriga a prefeitu-
ra a liberar o Habite-se ime-
diatamente.

Segundo o empresário,
que acompanhou a sessão,
o objetivo é reabrir a casa
no fim de semana. A prefei-
tura disse que vai recorrer
da sentença. METRO

Casa noturna deve voltar a funcionar

RODRIGO COCA / FUTURA PRESS

Presidente do TJ foi responsável pelo pedido de afastamento

“Há obviamente
danos ambientais 
e culturais. 
O caso será levado
à Justiça.”
PROMOTOR WASHINGTON LUÍS 
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O
falecido Humber-
to Lucena (PB)
adorava nomear
parentes, quando
presidiu o Senado.

Ao ser tachado de “a cane-
ta mais rápida de Brasília”,
chamou o repórter que o
ironizara ameaçando pro-
cesso:
- Nomear parentes só é pe-
jorativo no Sul. No Nor-

deste, o povo até gosta.
- O jornalista, nordestino
de Pernambuco, perdeu a
paciência. Puxou Lucena
pelo braço e disse ao seu
ouvido, firme, quase gri-
tando: - Nós dois sabemos
que o sr. está mentindo,
mas vou fingir que não
ouvi. Lucena não tocaria
mais no assunto. Nem
processaria o jornalista.

www.readmetro.com
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A presidente Dilma Rous-
seff divulgou ontem nota
afirmando que não há ne-
nhum risco de a briga en-
tre o ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal)
Gilmar Mendes,  e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Dilma também ne-
gou ter falado sobre o as-
sunto  com o presidente do
STF, Ayres Britto.

A nota contesta reporta-
gem publicada ontem no
jornal “O Estado de S. Pau-
lo”, que afirma que a presi-
dente avaliava a disputa
entre os dois como perigo-
sa, com potencial de estra-
go e que beira a crise in-
constitucional entre Execu-
tivo e Judiciário. 

“Reiteramos que o con-
junto da matéria e, em espe-
cial, os comentários atribuí-
dos à presidenta da Repúbli-
ca citados na reportagem
são inteiramente falsos”.

Segundo reportagem da
revista Veja, Mendes disse
que foi pressionado por Lu-
la para adiar o julgamento
do Mensalão. Ele afirmou
que o ex-presidente prome-
teu blindá-lo na CPI de Car-
linhos Cachoeira se ele aju-
dasse a adiar o julgamento
concordasse em adiasse o
caso. O ministro do STF  é
citado na CPI por ter viaja-
do para Berlim com o sena-
dor Demóstenes Torres.

Em nota, Lula afirmou es-
tar indignado com a versão
de Gilmar Mendes. METRO

Cabral escapa 
de convocação
Flagrado em viagem ao ex-
terior com o ex-presidente
da Delta, Fernando Caven-
dish, o governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, te-
ve o pedido de convocação
rejeitado por 17 votos a 11.  

O depoimento de Cabral
era dado como certo em to-
das as contagens feitas pelo
PMDB. Com os governistas
como maioria, o partido foi

buscar apoio na oposição.
Ao final, três dos cinco par-
lamentares tucanos votaram
contra a convocação de Ca-
bral - o senador Cássio Cu-
nha Lima (PB) e os deputa-
dos Carlos Sampaio (SP) e
Domingos Sávio (MG). “A
gente vai perceber que essa
farsa vai ser desmascarada”,
disse o líder do PT, Jilmar
Tatto (PT/SP). METRO BRASÍLIA

Dilma nega risco de
crise institucional

Foram necessárias três ses-
sões para, enfim, a CPI do
Cachoeira convocar para de-
por governadores de Estado
que tiveram os nomes cita-
dos por integrantes do es-
quema de jogos ilegais.
Marconi Perillo, de Goiás e
Agnelo Queiroz, do Distrito
Federal, vão ser ouvidos em
data ainda a ser marcada. 

A votação deveria ocorrer
somente na terça-feira, mas
foi antecipada graças ao
protesto da chamada ala in-
dependente da comissão.
“Não dá para escolher quem
vai ser investigado”, recla-
mou a senadora Kátia Abreu
(PSD/TO).

Um parecer da assesso-
ria da CPI derrubou a ques-
tão de ordem, que questio-
nava a convocação de go-
vernadores. “Convocar che-
fe do executivo estadual
para depor sobre assuntos
pertinentes à investigação
não viola o princípio fede-
rativo", decretou o presi-
dente da CPI, senador Vital
do Rêgo (PMDB/PB).

O PT imaginava poder
evitar a convocação de Ag-

nelo porque confiava na
maioria teórica conferida
pelos integrantes da cha-
mada base aliada. Na hora
da apuração dos votos, po-
rém, viu-se que essa união
é muito pouco sólida. Para
poupar o governador do
Rio, Sérgio Cabral, um gru-
po de peemedebistas se
aliou aos tucanos e entre-
gou Agnelo.

Na sessão de ontem tam-
bém foi aprovada a quebra
dos sigilos fiscais, bancários,
telefônicos e de e-mails de
Demóstenes Torres.  A defe-
sa do senador tentou adiar o
depoimento à CPI marcado
para hoje, alegando que os
argumentos foram apresen-
tados na terça-feira no Con-
selho de Ética. “Ele sofreu
um desgaste, falou tudo e

agora vai ficar calado", disse
o advogado Antônio Carlos
de Almeida Castro.

“É uma injustiça”
O governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz,
classificou como “uma in-
justiça” a convocação para
prestar depoimento na CPI
do Cachoeira. “Respeito a
CPI, mas  a convocação é
injusta, porque o grupo cri-
minoso não conseguiu fa-
zer negócios, não indicou
ninguém no Distrito Fede-
ral. As gravações da Polícia
Federal comprovam que es-
se grupo tentou me derru-
bar porque eu era um em-
pecilho", declarou.  

O pedido de depoimento
foi aprovado por 16 votos a
favor e 12 contra. 

O PT pouco se esforçou
para fazer qualquer tipo de
defesa do governador. A
avaliação é que, agora,
diante da CPI, Agnelo fica-
rá refém da própria sorte.

Acordo entre PSDB e
PMDB abala petistas 

CPI convoca governadores de Goiás e do Distrito Federal para depor
Sessão também aprova quebra de sigilos do senador Demóstenes Torres

Agnelo Queiroz (à esq.) e Marconi Perillo

WILSON DIAS/ABR

Sérgio Cabral se beneficiou de um acordo

ELZA FIÚZA/ABR

Presidente Dilma Rousseff

JOSÉ CRUZ/ABR

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

LULA FAZ APELO AO PCDOB
PARA NÃO APOIAR CHALITA.

O ex-presidente Lula fez
um “apelo dramático” ao
presidente nacional do
PCdoB, Renato Rabelo, se-
gundo um dirigente do
partido, para que o verea-
dor Netinho de Paula não
apóie o deputado Gabriel
Chalita (PMDB) à prefei-
tura de São Paulo. Os par-
tidos negociam para
Netinho aceitar ser o vice
de Chalita. Lula alegou
que o apoio a aliança po-
derá inviabilizar de vez a
candidatura de Fernando
Haddad (PT) a prefeito.

‘MATANDO’ CHALITA. A es-
tratégia de Lula é conter o
crescimento de Gabriel
Chalita, acima dos 7% nas
pesquisas, e torcer para Fer-
nando Haddad sair dos 3%. 

ALGO DE NOVO. A sessão de
ontem da CPI do Cachoeira
revelou uma mudança na
correlação de forças politi-
cas. Sem apoio do PMDB, os
tucanos não teriam conse-
guido aprovar a convoca-
ção do governador do DF,
para dividir o desgaste da
convocação do goiano Mar-
coni Perillo (PSDB).

OLHO NAS URNAS. A presi-
dência e a relatoria exerci-
das pelo PT, ontem, provo-
caram urticárias no
PMDB, acuado nos muni-
cípios pela gula eleitoral

dos petistas. O PSB tam-
bém se queixa disso, so-
bretudo no Nordeste.

É COISA NOSSA. O “big al-
lowance” ou mensalão, foi
notícia na imprensa ame-
ricana, repercutindo a bri-
ga de Lula com o ministro
Gilmar Mendes, do STF.

CORDA APERTADA. A or-
dem é esfriar o incêndio,
mas petistas radicais ana-
lisam processar o ministro
Gilmar Mendes, do Supre-
mo Tribunal Federal, por
não denunciar Lula, se fa-
lou a verdade ou se men-
tiu (prevaricação). 

EM BAIXA. Mediador do
encontro entre o ministro
Gilmar Mendes (STF) e o
ex-presidente Lula, Nelson
Jobim teria encontro na
última terça-feira (29) com
a bancada do PMDB no Se-
nado. Foi desmarcado.

VEXAME. A agência Sana,
controlada pelo ditador
Bashar al-Assad, louvou a
atitude do Brasil, claro, de
não expulsar diplomatas
da Síria em Brasília, na
contramão de governos
comprometidas com a de-
mocracia. 

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

PODER SEM PUDOR
Eu nomeio, você paga

“O STF é 
sobranceiro, altivo
e independente.”

MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO,
PRESIDENTE DO STF SOBRE A

BRIGA LULA X GILMAR MENDES

Gabriel Chalita

PIERRE DUARTE/FUTURA

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA
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Dois meses depois de o Bra-
sil adotar o princípio da re-
ciprocidade para entrada
de turistas espanhóis no
Brasil, o governo da espa-
nha concordou em nego-
ciar  mudanças nas exigên-
cias para permitir a entra-
da de turistas brasileiros a
imigração de brasileiros. 

A primeira reunião vai
acontecer na próxima se-
gunda-feira, mesmo dia em
que o rei espanhol Juan
Carlos chega ao país para
uma visita oficial.

O governo brasileiro vai
exigir uma linha direta
com as autoridades espa-
nholas para mudar deci-
sões da imigração conside-
radas injustas. Também se-
rá pedido  menos rigor na
exigência  da chamada car-
ta-convite – documento
que os turistas precisam
apresentar quando não fi-
cam hospedados em hotel.

De acordo com a minis-
tra Luíza Lopes da Silva, di-
retora do Departamento de
Políticas Consulares do Ita-
maraty, a Espanha come-
çou a demonstrar disposi-

ção para negociar depois
que o Brasil adotou as me-
didas de reciprocidade.

Desde abril, espanhóis
que viajam ao Brasil preci-
sam mostrar dinheiro sufi-
ciente para bancar a esta-
da, passagem de volta mar-
cada, passaporte com pelo
menos seis meses de vali-
dade, além do voucher de

hotel ou uma carta-convite.
A decisão do Brasil ocor-

reu depois que a idosa Dio-
nísia da Silva, de 77 anos,
ficou retida por três dias
no aeroporto de Barajas,
em Madri por  não apresen-
tar a carta-convite. Outra
preocupação do Itamaraty
são os maus-tratos aos bra-
sileiros. METRO
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Mesmo com o novo siste-
ma de emissão do visto
americano, turistas brasi-
leiros ainda reclamam da
demora na entrega do do-
cumento e do mau atendi-
mento no consulado dos
Estados Unidos. 

Desde 30 de abril, candi-
datos ao visto em São Paulo
precisam passar por um
dos dois postos criados pa-
ra a coleta de documentos
antes de ir ao consulado.
Com a medida, o tempo pa-
ra agendar a entrevista
caiu para 13 dias.

Com viagem marcada
para a semana que vem, a
publicitária Karina Flores,
de 39 anos, pretendia levar
seu filho de 5 anos para co-

nhecer Orlando, na Flóri-
da. Mas a viagem deve ser
cancelada porque até agora
– 28 dias depois da ida ao
consulado – o passaporte
da criança ainda não foi li-
berado pelo órgão. 

“Mandei e-mails para vá-
rios lugares e fui aos postos
e ao consulado, mas  não
houve solução para meu
problema”, disse Karina. 

“Antes de mudarem a
sistema, eles deviam ter re-
solvido os problemas que
já existiam”.

Procurado, o consulado
americano de São Paulo re-
conheceu a demora na en-
trega e disse que ainda está
se adaptando ao novo siste-
ma. Os funcionários estão
em treinamento e as quei-
xas sobre o atendimento
serão analisadas. 

Quem não receber o pas-
saporte em 15 dias úteis
deve enviar email para o
contactus_pt_br@usvisa-in-
fo.com. O consulado pede
também que a compra das
passagens só seja efetuada
depois que os vistos  estive-
rem prontos. METRO

Turistas criticam atendimento
para entrega de visto dos EUA

Espanha vai
rever regras
para turistas

Brasil quer criar linha direta para evitar decisões
injustas Reunião está marcada para segunda-feira

Dionísia da Silva, de 77 anos, ficou 3 dias no aeroporto

DIVULGAÇÃO

“Os funcionários 
que usam coletinho
não sabem informar
nada. A falta de
organização 
é absurda.”
KARINA FLORES, 39, PUBLICITÁRIA

BRASP_2012-05-31_7.qxp:BRAZIL  5/30/12  7:59 PM  Page 2



Considerando a renda fa-
miliar como critério bási-
co, uma comissão de espe-
cialistas formada pela Se-
cretaria de Assuntos Estra-
tégicos da Presidência da
República definiu que a no-
va classe média é integrada
pelos indivíduos que vivem
em famílias com renda per
capita (somando-se a renda
familiar e dividindo-a pelo
número de pessoas da fa-
mília) entre R$ 291 e R$
1.019. Com a nova configu-
ração, o governo estima
que a chamada classe mé-
dia é representada por 54%
da população brasileira
neste ano. Em 2001, a par-
cela era de 37%.

Segundo a comissão,  a
Secretaria levou em consi-
deração o padrão de despe-
sa das famílias e os gastos
com bens essenciais e su-
pérfluos. Também foi usa-
do como critério o grau de
vulnerabilidade, ou seja,
da probabilidade de retor-
no à condição de pobreza. 

Para o professor da USP
José Afonso Mazzon, é ne-
cessário avaliar a metodo-
logia, mas usar somente a
renda per capita, talvez,
seja um critério, relativa-

mente, frágil. “Em São
Paulo, por exemplo, é in-
viável viver com essa ren-
da. Não é só a renda que
define a classe, mas tam-
bém variáveis como o aces-
so a serviços básicos”, diz
Mazzon, que desenvolveu,
com o professor Wagner
Kamakura, da Duke Uni-
versity, um modelo com
mais de 60 variáveis.

Com o novo critério, o
governo tem como objetivo
aplicar políticas públicas
voltadas para essa classe

média. A próxima etapa se-
rá a de criar ferramentas
que possam interagir e esti-
mular o debate e a reflexão
sobre essa definição. Uma
das primeiras será a criação
de uma pesquisa chamada
Vozes da Classe Média, so-
bre as aspirações e o com-
portamento do grupo. 

Dentro da classe média,
foram definidos três gru-
pos: a baixa classe média,
com renda familiar per ca-
pita entre R$ 291 e R$ 441,
a média, com renda fami-

liar per capita de R$ R$
441 a R$ 641 e a alta classe
média, cuja renda familiar
per capita fica entre R$
641 e R$ 1.019.

A classe alta estaria aci-
ma de R$ 1.019 e também
foi dividida em dois gru-
pos. A baixa classe alta fi-
caria entre R$ 1.019 e R$
2.480 e a alta, que fica aci-
ma deste valor. Os extre-
mamente pobres têm ren-
da per capita familiar até
R$ 81 e os pobres, de R$ 81
a R$ 162. METRO
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BC reduz juros para 8,5% ao ano e aciona ‘gatilho’ da nova caderneta
Ganho anual fica abaixo de 6%, mas aplicação continua vantajosa

Selic cai e poupança
passa a render menos
O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco
Central (BC) reduziu ontem
a taxa básica de juros, a Se-
lic, de 9% para 8,5% ao ano.
A alteração terá impacto di-
reto para os quase 100 mi-
lhões de pessoas com cader-
neta de poupança, que pas-
sa render menos agora.

Com a Selic a 8,5%, a “no-
va” poupança vai render
70% da Selic, mais a TR (Ta-
xa Referencial). Para os de-
pósitos feitos antes de 3 de
maio deste ano, nada muda. 

Os depositantes vão pas-
sar a receber 5,95% ao ano
de remuneração, mais a TR,
que está próxima de zero.
Pela regra antiga, a remune-
ração anual é 6,17%. Segun-
do especialistas, mesmo
com ganhos menores, a
aplicação ainda deve supe-
rar fundos com taxas de ad-
ministração acima de 1,3% e
CDBs com rentabilidade
abaixo de 90% do CDI. 

Com a mudança da pou-
pança, o governo quer evi-
tar que grandes investidores
migrem das modalidades de
renda fixa, atreladas à Selic,
para a caderneta. 

Decisão histórica
Com o corte da Selic, o séti-
mo seguido, a taxa básica de
juros atinge seu menor pa-
tamar histórico desde a cria-
ção do BC, em 1964. O me-
nor nível até então foi 8,75%
ao ano, entre 23 julho de
2009 e 28 abril de 2010.

O Brasil caiu para a ter-
ceira posição entre os países
com as maiores taxas de ju-
ros reais do mundo, segun-
do a corretora Cruzeiro do
Sul/Apregoa. Descontada a
inflação projetada para os
próximos 12 meses, a taxa
recua para 2,8% ao ano. O
primeiro lugar no ranking
ficou com a Rússia (4,3%).
Em segundo, aparece a Chi-
na (3,1%). METRO

Novas regras Confira as mudanças na poupança

O que acontece com a minha
poupança hoje?
Os depósitos feitos a partir de 4 de maio 
terão seus rendimentos calculados com 
base em 70% da Selic, acrescidos da TR

Se eu fizer um depósito em uma conta 
antiga, ela renderá menos do que antes?
Todos os novos depósitos nessa conta, 
feitos a partir de 4 de maio, também
estão sujeitos às novas regras

Como saberei se a poupança continuará 
sendo um bom investimento?
A poupança continuará sendo uma boa 
aplicação para pequenos investidores. Se a 
Selic cair mais, os ganhos dos fundos de 
renda fixa, por exemplo, também 

diminuem. Além disso, o fundos cobram 
taxa de administração e imposto de renda. 
A caderneta continua isenta de IR

Como posso acompanhar os
rendimentos de depósitos novos
e antigos?
Os bancos indicarão no extrato das 
cadernetas o volume de recursos que 
seguirão as regras antigas e o dinheiro
que será corrigido pelo novo modelo

Quando eu fizer um saque, o dinheiro 
será retirado do saldo novo ou do antigo?
A regra é que seja retirado primeiro o
saldo dos depósitos efetuados a partir
de 4 de maio e, depois, o saldo dos 
depósitos antigos, efetuados até 3 de maio

Rendimento ao anonto ao ano

Como era

6,17%
Como f ica

5,95%
Com a Selic de 8,5% ao ano, os rendimentos passam a ser 
calculados com base em 70% da Selic, acrescidos da TR

Com novo critério, 54% são da classe média

Dólar vale
mais que R$ 2
CRISE. O dólar fechou on-
tem em alta de 1,46% e
voltou a romper a barreira
dos R$ 2, fechando a R$
2,0155. O dia foi de aver-
são ao risco, em meio a
preocupações com o siste-
ma bancário espanhol e a
zona do euro. Nesse cená-
rio, a Bolsa encerrou com
declínio de 1,53%, aos
53.797,91 pontos, a pior
pontuação desde 10 de ou-
tubro de 2011 (53.273,11
pontos). Com isso, a Bolsa
ampliou a queda no mês
para 12,98% e já tem a pior
perda para um mês de
maio na década. METRO

Inflação do
aluguel acelera
ALTA DE 4,26%. O IGP-M (Ín-
dice Geral de Preços –
Mercado), que serve de re-
ferência para reajustes do
aluguel, subiu 1,02% em
maio, uma alta de 0,17

ponto percentual na com-
paração com abril (0,85%),
segundo a FGV (Fundação
Getulio Vargas). Nos últi-
mos 12 meses, a alta foi
4,26%. No ano, o índice va-
riou 2,51%. METRO

Governo multa
empresas
DEFESA DO CONSUMIDOR. A
Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE) do Ministé-
rio da Justiça, multou a
empresa aérea Gol em 
R$ 1,148 milhão por fa-
lhas no serviço de atendi-
mento da empresa. Por
infrações semelhantes, a
Embratel foi multada em
R$ 227,5 mil. Já a Ambev
foi multada em R$ 1 mi-
lhão por propaganda
abusiva, enquanto a No-
kia do Brasil foi penaliza-
da em R$ 741 mil por
propaganda enganosa. 
A SDE também puniu a
Chocolates Garoto em 
R$ 591 mil por não res-
peitar o direito à informa-
ção dos consumidores.
Todas as companhias têm
30 dias para depositar os
valores no Fundo de Di-
reitos Difusos. METRO

Breves

O Tesouro Nacional irá
anunciar amanhã mudan-
ças no programa de venda
de títulos públicos para pes-
soas físicas, o Tesouro Dire-
to. Entre as novidades, está
a redução do valor mínimo
por aplicação, que passará
de R$ 100 para R$ 30. 

As novas ferramentas do
Tesouro Direto, anunciadas
pelo Tesouro no final do
ano passado, estarão dispo-
níveis para os investidores
a partir do próximo dia 2.

Segundo nota da
BM&FBovespa, a partir do
próximo sábado, as pessoas
físicas terão acesso à com-
pra programada, reinvesti-
mento automático e agen-
damento de venda de títu-
los. “As novas ferramentas
visam a facilitar o investi-
mento em títulos públicos
por meio do programa Te-
souro Direto”, diz a bolsa.

Por conta das mudan-
ças, o site do Tesouro Dire-
to ficará indisponível a par-
tir das 21h30 do dia 1º de
junho e retornará com as
novas funcionalidades e li-
mites a partir das 16h do
dia 02 de junho.

Outra mudança que deve
ser anunciada em breve é o
aumento do teto mensal de
aplicação, atualmente em
R$ 400 mil. Esse limite será
de R$ 1 milhão por CPF, se-
gundo o jornal “O Globo”.

METRO

30
reais será novo valor
mínimo por aplicação
no Tesouro Direto, pro-
grama de venda de tí-
tulos públicos para
pessoas físicas.

Daniel Souto
24, TÉCNICO DO IBGE

“É muito pouco. A renda é
muito pequena. Essa nova

classificação feita pelo gover-
no não serve para nada.”

Peterson Alves 
32, AJUDANTE DE COZINHA

“Isso é o que o governo esti-
pula. Ninguém pergunta na-
da. O valor estipulado pelo

governo é ridículo.”

Flávia Kelly
28, AUXILIAR DE RESTAURANTE

“Não dá para viver. Se o valor
estiver certo, sou da clase mé-
dia, mas não tenho como pa-

gar as contas.”

Vox populi O que você pensa sobre a nova definição 
do governo para a classe média?

Título público 
terá aplicação
mínima reduzida
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Charles Taylor, ex-presiden-
te da Libéria, país no oeste
da África, se tornou o pri-
meiro chefe de Estado a ser
condenado pelo Tribunal
Penal Internacional desde a
Segunda Guerra. Taylor re-
cebeu a sentença de 50
anos de prisão por crimes
contra a humanidade prati-
cados em Serra Leoa, nação
vizinha à Libéria.

“Ele foi considerado cul-
pado por ter ajudado, esti-
mulado e planejado alguns
dos crimes mais odiosos
da história da humanida-
de”, disse o juiz Richard
Lussick ao ler a sentença.
Taylor impulsionou o le-
vante rebelde em Serra
Leoa, em 1991. A guerra,
motivada pela caça aos
diamantes, matou 120 mil
pessoas e deixou milhares
de mutilados.

Taylor, de 64 anos, vai

cumprir a pena no Reino
Unido. A expectativa é que
os dois lados ainda apelem
da sentença. 

Em Haia, Charles
Taylor é condenado
a 50 anos de prisão

Ex-presidente é o primeiro chefe de Estado a receber a pena da
Corte Internacional Ele foi responsável pela morte de 120 mil pessoas

Tribunal em ação

Genocídio em Ruanda

A Corte condenou quatro
pessoas envolvidas na
guerra étnica. O último foi
Augustin Bizimungu, ex-co-
mandante do Exército, em
maio de 2011
Guerra sérvio-bósnia

Líderes do conflito foram
condenados, alguns após
anos de julgamento. No
mês passado, a Corte co-
meçou a julgar Ratko Mla-
dic, conhecido como 
‘açougueiro dos Bálcãs’

10 mundo

TOUSSAINT KLUITERS/UNITED PHOTOS/REUTERS

Bronca papal

Indignado com o escândalo do vazamento de documentos

secretos da Igreja, o papa Bento 16 atacou a imprensa. Na

primeira aparição após o VatiLeaks, o pontífice afirmou que

os jornais passaram uma imagem errada da Santa Sé. 

“Suspeitas se multiplica-
ram, exageradas por certos veículos da
mídia, que foram muito além dos fatos

reais. Os eventos recentes causaram
tristeza em meu coração.”

Taylor ouviu a sentença sem esboçar nenhuma reação

CAROLINA VICENTIN
METRO SÃO PAULO
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No dia seguinte ao terre-
moto que matou 17 pes-
soas na região da Emilia
Romagna, os italianos con-
tinuaram as buscas pelas
vítimas que desapareceram
após o abalo. Quatro pes-
soas ainda não foram en-
contradas. O país também
procurava explicações para
o alto número de mortos,
em uma região que deveria
estar acostumada à ativida-
de sísmica.

Em entrevista à emisso-
ra CNN, o procurador do
município de Modena dis-
se que vai abrir uma inves-
tigação. Segundo Vito Zin-
cani, os edifícios que desa-

baram eram modernos, o
que “demonstra uma
anormalidade que precisa
ser investigada.”

METRO COM AGÊNCIAS

Guerrilha
libera o
jornalista
francês 
Depois de ficar 32 dias em
poder das Farc (as Forças
Armadas Revolucionárias
da Colômbia), o jornalista
francês Roméu Langlois foi
entregue pelos guerrilhei-
ros a uma missão humani-
tária da Cruz Vermelha,
por volta das 13h30 de on-
tem (horário local).

Tranquilo, ele aprovei-
tou o alvoroço da imprensa
para criticar a operação do
Exército colombiano na
qual ele foi detido pelas
Farc. Segundo Langlois, o

governo de Juan Manuel
Santos mentiu sobre o nú-
mero de mortos na ação
militar de 28 de abril. Ele
afirmou ter visto apenas
um corpo, e não 15, como
foi divulgado à época.

“Fora o fato de ter esta-
do preso por um mês e de
ter sido ferido, tudo saiu
muito bem”, resumiu, aos
ser perguntado sobre seu
estado. O repórter francês
contou que foi tratado co-
mo uma “visita” pelos
guerrilheiros. METRO

Roméu Langlois criticou a ação 
do Exército na qual ele desapareceu

Reino Unido permite
extradição de Assange

Italianos buscam
causas para a tragédia 

O fundador do WikiLeaks,
Julian Assange, exilado no
Reino Unido, pode ter de
voltar para sua terra natal,
a Suécia. A   Suprema Corte
britânica permitiu a extra-
dição de Assange, embora
tenha dado prazo de 14
dias para que a defesa do
ciberativista peça a reaber-
tura do processo.

A novela da extradição
de Assange se arrasta há

meses. As autoridades sue-
cas querem interroga-lo so-
bre uma denúncia de estu-
pro feita por duas mulhe-
res de Estolcomo.

Em frente ao tribunal,
apoiadores de Assange
questionaram a decisão.
“Isso é preocupante. Pode
acontecer com qualquer
um de nós, jornalistas”, dis-
se John Pilger.

COM METRO INTERNACIONAL
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STEFAN WERMUTH / REUTERS

Fundador do WikiLeaks não compareceu à sessão da Corte

Langlois ficou mais de um mês em poder das Farc 

Prédios desabaram

GIORGIO BENVENUTI / REUTERS

HANDOUT/REUTERS
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Estâncias do Estado
de São Paulo são
destinos turísticos há
poucas horas da capital 

Cidades oferecem
passeios ecológicos,
delícias gastronômicas,
atrações culturais e
parques com cachoeiras 

www.morungaba.sp.gov.br

Trilha à 
paulistana

às margens do rio Tietê, 
Barra Bonita é conhecida 

como “Cidade Simpatia”, pela sua
tranquilidade e belas paisagens. 
É na cidade que está localizada 

a primeira eclusa da Hidrovia Tietê
Paraná, onde os barcos superam um
desnível de 26 m. Para os curiosos,
vale visitar a eclusa, um dos pontos

turísticos mais famosos 
da região.

SANTA RITA 
DO PASSA QUATRO 

é um destino para os
aventureiros e os que não perdem
uma boa caminhada e banho de
cachoeira. No Parque Estadual de

Vassununga estão os maiores
jequitibás-rosa do Brasil. Trata-se de
uma árvore com cerca de 3 mil anos,

40 m de altura e 3,6 m de
diâmetro, e em sua copa vivem

21 mil espécies, entre 
fauna e flora. 

PARQUE NACIONAL 
DA SERRA DA BOCAINA

localizado na divisa dos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, o destino é
ideal para os amantes da natureza. Sua

área vai desde o nível do mar até altitudes
com mais de 2 mil metros, como o Pico do
Tira Chapéu – ponto mais alto do parque.
Cachoeiras e trilhas de até 50 km são as
opções de passeios do local. O acesso ao

parque pode ser feito por São José do
Barreino, em São Paulo (entrada

principal) ou por Paraty e
Trindade, no Rio. 

www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br

www.barrabonita.sp.gov.br

Nada melhor do que aproveitar o final de
semana e feriados prolongados para viajar
e deixar o estresse em casa. As estâncias
do Estado de São Paulo são ótimas opções
turísticas para renovar as energias sem
gastar muito ou passar horas na estrada. 

Localizadas há poucas horas da capital
paulista, as 67 estâncias do Estado ofere-

cem passeios ecológicos, culturais e diver-
sas opções de lazer. Os amantes de espor-
tes radicais também encontram atividades
em algumas cidades, como trilhas nos par-
ques locais e diversas cachoeiras. 

O Metro selecionou algumas cidades
paulistas para quem procura sossego, di-
versão ou adrenalina. METRO

Jequitibá-rosa FOTOS:DIVULGAÇÃO

Ponte Campos Salles

Passeio de barco é uma das 
atrações da cidade

Pedalinho no parque

Poço do Tarzan, um dos 
destaques do parque

Vista da cidade

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS www4.icmbio.gov.br/parna_bocaina 

x

x

x x

BARRA BONITA 

a 108 km da capital
paulista, a cidade reserva

passeios culturais e delícias
gastronômicas para todos os

gostos, como a famosa goiabada
da loja Doces David. No parque

ecológico Pedro Mineiro os
visitantes encontram 

lagos e quedas 
d’água. 

MORUNGABA
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Neil Young relembra folks 
americanos do século 19

DARREN HAUCK/GETTY IMAGES

2
cultura
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Recuperação

Internado na unidade
semi-intensiva do hos-
pital Sírio Libanês, o
cantor Pedro Dantas
se alimentou anteon-
tem pela primeira vez
por via oral após o aci-
dente sofrido em 20
de abril. A informação
foi dada na conta do
Twitter da dupla da
qual o filho do serta-
nejo Leonardo faz par-
te (@pedroethiago).

Exaltação 
àAmérica

O velho Neil Young está de
volta (em muitos sentidos).

Em seu novo álbum,
“Americana” – que está dis-
ponível para audição no site
rollingstone.com –, o músi-
co canadense faz uma per-
feita homenagem ao can-
cioneiro folk norte-america-
no criado entre o fim do sé-
culo 19 e primeira metade
do século 20.

De acordo com nota di-
vulgada pelo cantor e gui-
tarrista, a intenção do disco
é justamente exaltar a cul-
tura dos Estados Unidos.

Entre as 11 faixas, há mú-
sicas famosas e bem nacio-
nalistas. Para abrir a caixa
de clássicos, ele escolheu

“Oh Susannah”, muito co-
nhecida além dos territórios
do país. Em “This Land Is
Your Land”, Young conta
com as participações mais
que especiais de sua mu-
lher, Pegi, e do parceiro de
longa data, Stephen Stills –
ambos nos vocais.

Outro retorno marcante

é a parceria com a Crazy
Horse, banda da apoio de
inesquecíveis discos do mú-
sico, como “Everybody
Knows This Is Nowhere”, de
1969. O trabalho mais re-
cente com os “cavalos lou-
cos” havia sido “Greendale”,
em 2003, mas a formação
original – Billy Talbot, Ralph
Molina e Poncho Sampedro
– gravou junta pela última
vez no longínquo 1996, em
“Broken Arrow”.

O disco chega às lojas
americanas no dia 5 de ju-
nho e é possível encomen-
dá-lo pelo site
neilyoung.com. O pedido dá
direito ao álbum duplo e a
uma camiseta. METRO

Ao lado da formação original da Crazy Horse, Neil
Young regrava clássicos dos EUA de séculos passados

Capa de “Americana”
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Por mais que Brasil e Argen-
tina estejam separados ape-
nas por uma fronteira, é di-
fícil encontrar por aqui uma
boa seleção de filmes capaz
de acompanhar a produção
recente do nosso vizinho.  

Pensando nisso, o Cine-
mark resolveu comemorar
seus 15 anos exibindo cinco
títulos argentinos a partir
de amanhã. Serão dois fil-
mes por dia, com sessões às
19h e às 21h, nas salas do
shopping Cidade Jardim.

Três deles são de cineas-
tas estreantes, incluindo aí
Pablo Giorgelli, responsável
pelo filme de abertura, “Las

Acacias”, vencedor do prê-
mio Caméra D’Or do Festi-
val de Cannes de 2011.

“Para mim, o que vem
sendo produzido de mais
interessante no cinema
atualmente vem da Améri-
ca Latina. O difícil é ter a
possibilidade de mostrar is-
so”, aponta Giorgelli. 

Em seu filme, vemos o si-
sudo caminhoneiro Rubén
amolecer o coração durante
uma viagem em que dá ca-
rona a uma mulher e a sua
filha ainda bebê. “Este é um
filme sobre a descoberta da
paternidade. O que ele con-
ta é universal, por isso foi

tão bem recebido por onde
passou”, diz o cineasta.

Outro título da mostra é
“Verdades Verdadeiras”, de
Nicolás Gil Lavedra. O longa
refaz a trajetória de Estela
de Carlotto, uma das avós
da Praça de Maio, que rei-
vindicam o paradeiro de fi-
lhos de presos durante a di-
tadura militar. “Ainda é ne-
cessário falar sobre esse pe-
ríodo”, diz o diretor. METRO

No Cinemark Cidade Jardim (av.
Magalhães de Castro, 12.000,
tel.: 3552-1000). Até 6/6. De R$
20 a R$ 25. Programação no site 
cinemark.com.br

3o Cinefoot
Entre mostras de cinema
com foco cada vez mais es-
pecífico não poderia faltar
uma dedicada à paixão na-
cional pelo futebol.  

Já na terceira edição, o
Cinefoot desembarca hoje
em São Paulo, onde fica até
5 de junho com uma pro-
gramação inteiramente
gratuita e voltada à apre-
sentação de filmes que te-
nham o esporte como te-
mática.

A abertura, que aconte-
ce a partir das 19h30, no
Museu do Futebol, terá a
exibição dos curtas “Canal
100: Santos Tri-campeão
Paulista”, “ Gaúchos Cana-

rinhos” e do longa “Santos,
100 anos de Futebol Arte.”  

Boa parte da programa-
ção é composta por docu-
mentários e curtas-metra-
gens, mas é possível encon-
trar também longas de fic-
ção, como “Rock n’ Bola”,
da Ucrânia, e “Meninos de

Kichute”, do Paraná. METRO

No Museu do Futebol (pça
Pça. Charles Muller, s/nº, tel.:
3664-3848) e Cine Reserva
Cultural (av. Paulista, 900,
tel.: 3287-3529). Até 5/6. 
Grátis. Programação no site 
cinefoot.org  

Quatro festivais de cinema ocupam as salas de São
Paulo a partir de hoje Com títulos inéditos, eventos
são chance de sair da mesmice do circuito comercial   

4o In-Edit
O Festival Internacional de
Documentário Musical se
consolida no calendário de
São Paulo trazendo 70 títu-
los de 11 países e homena-
geando Fernando Faro, cria-
dor do programa “Ensaio”, e
Don Letts, DJ e documenta-
rista que registrou o come-
ço da cena punk britânica.

O evento abre hoje, para
convidados, com o inédito
“Lira Paulistana e a Van-
guarda Paulista”, de Riba de
Castro, e segue até o dia 10. 

No Panorama Brasileiro
destacam-se “Jorge Mautner
– O Filho do Holocausto”, de
Pedro Bial e Heitor D´Alin-
court, e “Siba – Nos Balés da
Tormenta”, de Caio Jobim e
Pablo Francischelli, sobre o
músico pernambucano.

Já no Panorama Mun-
dial, fique de olho em “Ma-
ma Africa”, de Mika Kauris-
mäki, sobre a cantora Mi-
riam Makeba (1932-2008), a
voz do hit “Pata Pata”. Im-
perdível também é a mos-
tra do diretor Fermín Mu-
guruza, com seis episódios
de “Next Music Station”,
programa da Al Jazeera da
cena musical de países ára-
bes. METRO

Cena do curta “Gaúchos Canarinhos”

5a Mostra
Audiovisual
Israelense
Com 15 títulos inéditos
vindos de Israel, a mostra
tem seu circuito de exibi-
ção ampliado nesta edi-
ção, fazendo um panora-
ma da produção recente
do país não só no Centro
da Cultura Judaica, mas
também no CinUSP Paulo
Emílio, na Hebraica e no
Cinemark do shopping

Pátio Higienópolis. 
“Footnote”, de Joseph

Cedar, abre hoje o evento,
que segue até 10 de junho.
O longa concorreu ao Os-
car de melhor filme es-
trangeiro este ano. Outro
destaque é “Testemunho”,
de Shlomi Elkabetz, que
competiu no Festival de
Berlim. METRO

No Centro da Cultura Judaica (r.
Oscar Freire, 2.500, tel.: 3065-
4333). Até 10/6. Grátis (R$ 8,5
no Cinemark). Programação
no site culturajudaica.org.br

Cena de “Footnote”
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O ator Gérman de Silva protagoniza “Las Acacias”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

1o Festival de Cinema Argentino

O pernambucado Siba é retratado 
em um dos filmes que competem no 4o In-Edit

Diversidade na

Programação completa 

no site in-edit-brasil.com

No MIS-SP (av. Europa,
158, tel.: 2117-4777). Pano-
rama Brasileiro. Grátis.

Na Matilha Cultural (r. Re-
go Freitas, 542, tel.: 3256-
2636). Panorama Brasilei-
ro. Grátis.

No Cine Olido (av. São
João, 473, tel.: 3331-8399).
Panoramas Brasileiro e
Mundial. R$ 1.

No Cinesesc (r. Augusta,
2.075, tel.: 3087-0501). Pa-
norama Mundial. R$ 4.

No Cine Livraria Cultura
(av. Paulista, 2.073, tel.:
3285-3696). Panorama
Mundial. R$ 10. 

Na Cinemateca (r. sen.
Raul Cardoso, 207, tel.:
3512-6111). Panorama
Mundial e Sessões Espe-
ciais. R$ 8.

Telona
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Max Payne não vai ter vida
fácil no novo jogo da fran-
quia, que será lançado hoje
no país para Xbox 360 e PS3
(R$ 199,90) e, amanhã, para
PC (R$ 89,90).

Depois de lutar contra a
máfia em Nova York e fazer
justiça com as próprias
mãos para vingar a morte
de sua família, o ex-policial
vem a São Paulo para salvar
a esposa de um grande em-
presário que corre perigo.

Some a isso o trânsito
caótico da cidade, suas fa-
velas e ruas escuras, e o
personagem tem um cená-
rio perfeito para mostrar
suas habilidades.

Criado em 2001, o game
chega a sua terceira edição
nove anos após o lançamen-
to de “Max Payne 2: The Fall

of Max Payne” e mostra o
mocinho ainda mais madu-
ro para enfrentar seus inimi-
gos. Para isso, sua principal

arma secreta foi mantida, o
“bullettime” – o efeito de câ-
mera lenta que para tudo a
sua volta, mesmo recurso

usado no filme “Matrix”.
A Rockstar, produtora do

jogo, realizou uma pesquisa
de dois anos para reprodu-

zir o ambiente da capital
paulista, como o edifício Co-
pan e a marginal Pinheiros,
assim como a Unidade de
Forças Especiais, que surgiu
a partir do Garra, GOE, Gate
e Bope. Até um time de fute-
bol foi criado, o Galatians
FC, inspirado principalmen-
te no Corinthians. METRO

São Paulo vira cenário
do novo  ‘Max Payne’

Terceiro título do game de ação chega ao Brasil 
Violência na capital paulista é destaque na trama 

Cena de “Max Payne 3” reproduz favela de São Paulo

cultura www.readmetro.com
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SECRETARIA DE CULTURA

Abertas as
inscrições
do ProAC
Com quase dois meses
de atraso, a Secretaria
de Estado da Cultura
lançou ontem os pri-
meiros 13 editais do
Programa de Ação Cul-
tural (ProAC), que vão
financiar projetos artís-
ticos em cinco áreas:
teatro, dança, circo, ar-
tes cênicas para crian-
ças e festivais de artes,
contemplando ao todo
175 produções.

O montante reserva-
do aos editais é de
R$ 12,1 milhões. Desde
a sua criação, em 2006,
o programa já contem-
plou 3.415 projetos.

As inscrições come-
çam hoje e vão até
agosto em datas especí-
ficas para cada área.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site
www.cultura.sp.gov.br. 

METRO

Capa do game

DIVULGAÇÃO
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Quem costuma navegar
na internet despreocupa-
damente deve ficar aten-
to. A empresa de seguran-
ça McAfee lançou um
alerta para a vulnerabili-
dade dos PCs, os compu-
tadores pessoais. Segun-
do levantamento da com-
panhia, 15,5% dos com-
putadores no Brasil não
têm antivírus. O país está
em 17o  lugar no ranking
elaborado pelos técnicos
da McAfee.

Sem a proteção do an-
tivírus, os computadores
podem ser acessados re-
motamente pelos bandi-
dos virtuais. Além de ter
o caminho livre para o
roubo de dados pessoais e
financeiros, os cibercri-
minosos usam a máquina
desprotegida para formar
as chamadas ‘botnets’,
redes fantasma de má-
quinas que são usadas
para ataques a outros si-

tes. É como se o compu-
tador virasse soldado do
exército inimigo.

Como exemplo de se-
gurança virtual, a McA-
fee apontou a Finlândia,
onde 90,33% das máqui-
nas têm  antivírus. O país
mais vulnerável é Cinga-
pura, que tem 21,75% dos
PCs vulneráveis. Os Esta-
dos Unidos também inte-
gram a lista (19,32%),
mas porque é onde há o
maior número de usuá-
rios de PCs. METRO

ABC DIGIPRESS
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Os invasores

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.sp@metrojornal.com.br

Cruzadas

Sudoku

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Leitor fala

Medo
É incrível o poder das redes 
sociais atualmente. Quero 
parabenizar a estudante que 
colocou na mira da imprensa, 
e da população, o caso da 
policial civil que agrediu 
um rapaz e depois foi agre-
dida pelo pai do mesmo.
Essas histórias envergonham
a cidade e até mesmo o país.
Uma pena.
Kamila Souza – São Paulo, SP

Lula
A única coisa que realmente 
faltava, em épocas de escânda-
los como o de Cachoeira, é des-
cobrir que o Lula pode ter
pressionado o ministro Gilmar
Mendes para adiar o caso do
mensalão. Como ser patriota,
como o próprio governo sem-
pre sugere, quando os políticos,
principalmente aqueles que
mais confiamos, demonstram
que não vale a pena acreditar
em melhoras? Vamos ver até
onde vai esta história.
Fernanda Nassin – São Paulo, SP

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@douglasvaz86: É uma
vergonha.

@mexiricama: Eu achei muito
errado. Ao invés de defender 
a lei, está agindo contra ela. 
Não merece ser policial.

@camiladias: Foi terrível. 

Áries (21/3 a 20/4)
Mente alerta e boa capacidade de adaptação. Momento 
propício para você realizar negociações que tragam mais 
segurança e tranquilidade para a sua vida.
Touro (21/4 a 20/5)
Finalmente um pouco mais de entendimento com as pessoas
e também bons momentos para se relacionar com o seu
amor. Paixão e namoro pintando no pedaço.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Conte com a ajuda de parceiros fiéis para desembrulhar as 
situações mais difíceis e estar ao seu lado na hora de garantir
os seus direitos, jogue em equipe.
Câncer (21/6 a 22/7)
Procure ser rápido no gatilho e garantir o que é seu, amigos
e parceiros poderão lhe ajudar desde que você os compense.
Não espere as coisas acontecerem.

Leão (23/7 a 22/8)
Tente descansar um pouco se afastando de certos conflitos e
responsabilidades que não lhe dizem respeito, o dia tende a
não trazer desafios à sua altura.
Virgem (23/8 a 22/9)
Retorno dos amigos e pessoas animadas que querem ver
você bem. Aproveite para se atualizar, e quem sabe até 
deixar que uma nova paixão apareça em sua vida.
Libra (23/9 a 22/10)
Liderança e ajuda de pessoas que estão pensando igual a 
você, bons negócios acontecem quando todos colaboram,
nada de individualismos para evitar conflitos.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Negócios bons mesmo continuam sendo algo para poucos, a
maioria tende a ficar de fora, tente ser mais enturmado com
quem está no governo das situações.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Hoje as pessoas podem estar materialistas demais para o seu
gosto. Não se deixe levar por negócios que não te façam  
feliz, pode ser melhor se afastar.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Dê o seu apoio um pouco de longe das situações, as pessoas
precisam aprender por elas próprias a se entenderem sem 
precisar que você fique em cima delas.
Aquário (21/1 a 19/2)
Retirada estratégica para cuidar mais de você mesmo. O 
mundo precisa girar para abrir novas oportunidades para você,
por enquanto pode ser melhor repousar.
Peixes (20/2 a 20/3)
Pode ser muito difícil, mas será necessário confiar mais nas
pessoas e deixar que elas te defendam em situações aparente-
mente complicadas de lidar sozinho.

O quê você achou da postura
da policial civil que agrediu
um menino após briga no 
trânsito?

16% dos PCs
no Brasil não
têm antivírus

Sem proteção, computador vira alvo fácil para bandidos

ADAM BERRY / GETTY IMAGES

Fabricante McAfee apresentou o
ranking dos países mais ‘protegidos’

Finlândia está em primeiro lugar

“A liberdade de
navegar na internet
vem com o risco 
da exposição
indesejada, e os
cibercriminosos
se aproveitam de
vítimas inocentes.”
STEVE PETRACCA, DA MCAFEE
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Kaká foi lançado pelo São Paulo em 2001, 

quando ajudou a equipe a conquistar o torneio Rio-São Paulo

DENIS DOYLE/REUTERS

Há fumaça...
Almoço do meia Kaká com

ex-Tricolor Marco Aurélio
Cunha anima torcida

Jogador, ex-dirigente e
vice-presidente do São Paulo
negam transferência

De férias no Brasil, o meia
Kaká aproveitou a ocasião
para encontrar Marco Au-
rélio Cunha, conselheiro e
ex-supervisor de futebol do
Tricolor, em um restauran-
te de São Paulo. A visita ge-
rou muitas especulações e
animou a torcida a respei-
to de uma possível transfe-
rência do jogador ao clube
do Morumbi – time que o
revelou para o futebol.

Após completar sua ter-
ceira temporada pelo Real
Madrid – em que sofreu
com lesões e não teve se-
quência no time de José
Mourinho – Kaká é visto
pelos espanhóis como
moeda de troca.

Pelo Twitter, o atual ve-
reador da cidade de São
Paulo, no entanto, disse
que o almoço foi um en-
contro entre amigos e sem
cunho profissional. “Para

esclarecer. Almocei com
meu amigo Kaká, conver-
samos como sempre desde
2002, sem qualquer cono-
tação negocial.”

O ex-superintendente
confirmou também o dese-
jo do brasileiro em perma-
necer na Espanha, que ain-
da teria dito ao amigo:
“Meu caminho é permane-
cer no Real Madrid.”

O vice-presidente de fu-
tebol do clube Tricolor, João
Paulo de Jesus Lopes, tam-
bém negou que haja uma
negociação em curso.

O meia, no entanto, so-
nha disputar sua quarta Co-

pa do Mundo e uma mu-
dança para o clube paulista
o ajudaria a chamar a aten-
ção de Mano Menezes. 

Além disso, a especula-
ção ganhou força por conta
do interesse merengue em
contar com outro são-pauli-
no, o meia Lucas. 

De acordo com o jornal
espanhol “Marca”, a única
dúvida do Real estaria em
quando contratar o atleta.
Segundo a publicação, caso
Kaká permaneça no Real
por mais uma temporada, a
contratação do jogador do
São Paulo deve ficar para
2013. Mas, se o ex-jogador
do Milan for vendido, o ca-
misa 7 de Emerson Leão de-
ve ser contratado ainda nes-
ta janela de transferências.

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

FIM DA NOVELA

Internacional
contrata
meia Oscar
Uma das novelas mais
arrastadas do futebol
brasileiro teve seu ca-
pítulo derradeiro on-
tem. Depois de quase
dois anos e meio de
indefinições, o Inter-
nacional enfim en-
trou em acordo com 
o São Paulo e pagará
R$ 15 milhões para 
ficar em definitivo
com o meia Oscar.

O montante, inclusi-
ve, representa a maior
transação entre dois ti-
mes do futebol nacio-
nal. METRO

“Não tenho nada
a ver com o São
Paulo. Não tenho
nem ligação com 
o presidente.”
MARCO AURÉLIO CUNHA

Palmeiras
cobrará 
a Adidas
A proposta de R$ 35 milhões
por ano feita pela Adidas ao
Flamengo não caiu bem no
Palmeiras. Isso porque o Ver-
dão, cuja empresa também é
fornecedora de material es-
portivo, recebe bem menos:
R$ 20 milhões. 

Agora, o Verdão exige
maior atenção da compa-
nhia. Arnaldo Tirone, presi-
dente do alviverde, disse que
a proposta aos cariocas sur-
preendeu pelos valores e es-
pera um acordo mais justo
com o Verdão. 

Já o diretor jurídico do
Verdão, Piraci Oliveira, foi
bem menos contido. Por
meio do Twitter, o dirigente
não poupou críticas à pro-
posta feita ao Flamengo.
“Nosso contrato com a Adi-
das é muito ruim, desequili-
brado, e terá de ser revisto. É
inadmissível aceitar isso”,
disse. METRO

Ronaldinho
falta de novo 
AUSENTE. O meia Ronal-
dinho Gaúcho, pelo ter-
ceiro dia consecutivo, foi
liberado pelo Flamengo
do treino de ontem. O
craque foi visitar a mãe,
em Porto Alegre, que se
recupera de uma cirur-
gia, e desde a última se-
gunda-feira não retornou
ao Rio de Janeiro. 
O jogador também não
embarcou com o Flamen-
go para o Piauí, onde o ti-
me faz hoje um amistoso
com a Seleção local.

METRO

Flamengo

TÊNIS

Federer
bate
recorde
O suíço Roger Fede-
rer é o maior vence-
dor de jogos na cha-
mada Era Aberta
dos Grand Slams (a
partir de 1968). O te-
nista da Basiléia der-
rotou ontem o ro-
mano Adrian Un-
gur, número 92 do
mundo por 3 sets a
1 – parciais de  6/2,
6/2, 6/7(6) e 6/3 –,
em jogo válido pela
segunda rodada de
Roland Garros.

Federer agora tem
234 trunfos em tor-
neios desse tipo, um
a mais que o então
recordista, o ameri-
cano americano Jim-
my Connors. METRO
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Acabou o mistério santis-
ta. Depois de muita discus-
são e segredos, o Peixe de-
finiu que o primeiro jogo
da semifinal da Copa Li-
bertadores entre Santos e
Corinthians, marcado para
o dia 13 de junho, será na
Vila Belmiro. A decisão foi
tomada ontem, após reu-
nião do Comitê de Gestão
do clube. A partida da vol-
ta, dia 20 de junho, será
no Pacaembu.

Para faturar mais com
bilheteria, o presidente
santista Luis Álvaro de Oli-
veira Ribeiro até cogitou
levar a partida para o Mo-
rumbi. Mas, a pedido dos
jogadores e da comissão
técnica, a direção alvine-
gra decidiu mandar o clás-
sico na Baixada Santista. A
Vila Belmiro tem capacida-
de para cerca de 15,5 mil
torcedores.

Baixa
O volante Arouca reforça a
lista de dúvidas de Muricy
Ramalho para o jogo con-
tra o Corinthians. O joga-
dor sofreu um distensão
muscular de grau 1 contra
o Sport, no domingo, e a
tendência é que ele tenha
tempo de recuperação até
o duelo. METRO
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MARCELO MACHADO DE MELO/ FOTOARENA

Santos define
Vila Belmiro
para a semifinal

Com a presença do secretá-
rio-geral da Fifa, Jérôme
Valcke, Bebeto e o ministro
dos Esportes, Aldo Rebelo a
Fifa e o Comitê Organizador
Local anunciaram a tabela
da Copa das Confederações. 

Assim como na Copa de
2014, a Seleção Brasileira só
jogará no Maracanã se che-
gar à final da competição,
que acontecerá entre os dias
15 e 30 de junho de 2013. 

A abertura será às 16h,
no Mané Garrincha, em
Brasília. Depois, o Brasil jo-
gará dia 19, em Fortaleza,
às 16h, e encerra a primei-

ra fase no dia 22, em Salva-
dor, no mesmo horário. 

Se passar como primeiro
colocado do Grupo A, o time

de Mano Menezes joga a se-
mifinal dia 26, em Belo Hori-
zonte. Se for segundo, joga-
rá no Castelão, dia 27. Sem-

pre às 16h.
A final, dia 30, está mar-

cada para as 19h, no Maraca-
nã. A disputa do terceiro lu-
gar será no mesmo dia, às
13h, em Salvador. São Paulo
não sediará o torneio.

Além do Brasil, cabeça de
chave do grupo A, estão con-
firmados no torneio a cam-
peã do mundo Espanha,
Uruguai, México e Japão.
Ainda restam três vagas, que
serão distribuídas entre Eu-
ropa, África e Oceania. O
sorteio dos grupos será no
dia 1º de dezembro, em São
Paulo. METRO

Seleção de Mano
passeia nos EUA

Com três atacantes, time olímpico vence os norte-americanos por 4 a 1
em Washington e ganha forma para os Jogos de Londres, a partir de julho

Assim como na vitória por 3
a 1 sobre a Dinamarca, no
último sábado, a  Seleção
Olímpica de Mano Menezes
voltou a jogar bem e goleou
os Estados Unidos por 4 a 1,
ontem, no FedEx Field, em
Washington, no segundo
amistoso da série de quatro
jogos preparatórios para a
Olimpíada de Londres. Ney-
mar, Thiago Silva, Marcelo e
Pato marcaram para o time
verde-amarelo. Gomez fez o
de honra dos anfitriões.

Com 17 jogadores com
idade olímpica em um gru-
po de 23, o Brasil enfrenta o
México, domingo, às 16h,
em Dallas, e Argentina, dia
9 de junho, em Nova Jersey. 

O Brasil abriu o placar
em um lance polêmico. Aos
10 minutos, Damião chutou
da entrada da área, a bola
bateu no braço de Onyewu,
e o juiz marcou pênalti. Os
donos da casa reclamaram
que foi bola na mão e não o
contrário. Neymar bateu e
converteu seu nono gol em
17 jogos com a amarelinha.

Mano escalou o Brasil
com uma formação ofensiva
– Damião, Hulk e Neymar –
e foi uma das melhores
apresentações do time sob o
seu comando. Com o trunfo,
a Seleção completou 8 vitó-
rias consecutivas e 10 jogos
sem perder. METRO 

Neymar cobra o pênalti que abriu o placar do confronto

THIAGO BERNARDES/FRAME/FOLHAPRESS

Estados Unidos: Howard; Cherundolo (Parkhurst),
Onyewu, Bocanegra e Johnson (Castillo); Bradley,
Jones , Edu (Boyd) e Donovan; Gomez e Torres
(Dempsey). Técnico: Jürgen Klinsmann

• Gols: Neymar aos 11, Thiago Silva aos 26 e Gomez aos
44’ do 1o tempo; Marcelo aos 6 e Pato aos 41’ do 2o tempo 
• Arbitragem: Jeffrey Calderon (CRI) auxiliado por Leonel Bermudez
(CRI) e Octávio Carballo (CRI)

Brasil: Rafael; Danilo, Thiago Silva, Juan e Marce-
lo (Alex Sandro); Sandro, Rômulo e Oscar 
(Giuliano); Neymar (Lucas), Hulk (Casemiro) e
Leandro Damião (Pato). Técnico: Mano Menezes
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Estádio da Baixada receberá jogo contra o Corinthians

O caminho

Confira as datas e os locais

dos jogos do Brasil na 

1a fase da competição

Brasília

Sábado - 15/6/2013 - 16h
Fortaleza

Quarta - 19/6/2013 - 16h
Salvador

Sábado - 22/6/2013 - 16h
REPRODUÇÃO/FIFA

L.C COSTA / FUTURA PRESS

Um ano de Itaquerão
As obras do estádio corintiano completaram ontem
um ano, com 38% do previsto na planilha de
engenharia já concluído. Ao todo, 1,8 mil operários
se dividem em três turnos para manter a obra em
dia. A expectativa da construtora é que o
equipamento seja entregue até o final de 2013.

Casa do Timão

Campo de jogo terá 105 m x 68 m

Volante Arouca ficará 

de molho por 10 dias

MARCELO MACHADO DE MELO / FOTOARENA 

Outros amistosos

ONTEM

Espanha 4 x 1 Coreia do Sul

Holanda 2 x 0 Eslováquia

Suécia 3 x 2 Islândia

Estados Unidos 1 x 4 Brasil

HOJE

15h30  Alemanha x Israel

16h        França x Sérvia

22h      México x Bósnia

Copa das Confederações:
Maracanã só na final e SP fora
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